DANSK HANDICAP FORBUND

Århus - Randers Afdeling

Dansk Handicap Forbund i Aarhus arbejder for princippet at alle skal have lige muligheder og
kunne færdes frit. Når der er sne er det en udfordring, men DHF synes at husejer forbryder sig
mod det princip, når kun en trappe ryddes for sne, mens rampen ikke ryddes.
Bygningsreglementet er klart – Til en bygning skal der være ramper, som kan suppleres
med trapper. Det må betyde, at rampen skal ryddes og trappen kan ryddes – ikke omvendt.
Opfordringen fra DHF til husejer, skoler og arbejdspladser skal være helt klar
– ramper skal ryddes og også gerne trapper.
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Leder
Sparekniven svinges igen
Af Rikke Kastbjerg
Lige meget om man åbner avisen, tænder for fjernsynet eller tjekker nyheder
på nettet, handler det om besparelser.
Regionen skal spare, og Aarhus kommune skal spare. Hvor bliver alle vores
skattekroner af? Fx har jeg lige set de
lokale nyheder, der havde historien
om Aktivitetscentret Bøgeskovgård
i Viby. Det er et værested for voksne
med handicap og her skal vi midt i vores velfærd være vidne til forældre, der
frygter, at deres voksne børn kommer
til at sulte og tørste.
I den seneste tid har vi haft mulighed
for at se nærmere på sparekatalogerne
fra Aarhus kommune, og det har ikke
været hyggelæsning. Mange steder står
det klart, at der skal spares meget, og
det kommer bestemt også til at ramme mennesker med handicap. Afdelingens handicappolitiske udvalg har
gjort et stort stykke arbejde. Udvalget
har skrevet høringssvar til spareforslagene, og svarene er sendt til kommunen her midt i januar. Vi er heldigvis
ikke de eneste. Flere organisationer,
herunder Danske Handicaporganisationer, har været ved tasterne, og har
sendt høringssvar. Om det får en ef-

fekt, kan kun tiden vise, men under
alle omstændigheder venter der ikke
en lys fremtid.
I stedet ser det ud til, at vi kan risikere,
at vi i højere grad skal til at finansiere
vores egen genoptræning, vejledning
og anden hjælp, som er nødvendig
for at få en ordentlig tilværelse med
en kronisk sygdom eller handicap.
Kommunernes Landsforening lægger
i et nyt udspil op til, at alle ikke længere vil få tilbudt den samme behandling uanset social status. Ifølge KL er
der ikke råd til at hjælpe alle, så der
kommer nu forslag om, at de ressourcestærke i højere grad skal klare sig
selv. Der kommer flere og flere, som
har brug for hjælp, og derfor bliver
det åbenbart nødvendigt at prioritere
langt skarpere. Der kan på sigt blive
tale om en form for brugerbetaling
for »stærke« borgere. Men hvem er de
»stærke«, og hvem skal vurdere, hvem
der kan betale?
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Gør din stemme gældende
Deltag i Aarhus afdelingens generalforsamling
Onsdag den 6. april 2011 kl. 17.00
Langenæs HandicapCenter, Langenæs Allé 21, 8000 Århus C
Det er den årlige ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:
0. Velkommen
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidigt arbejde
8. Valg af bestyrelse
			 Valg af kasserer
			 Valg af to bestyrelsesmedlemmer
			 Valg af to suppleanter
9. Eventuelt
Indkomne forslag sendes til vores formand, Rikke,
senest den 23. marts 2011 på mail k@stbjerg.dk eller pr. post til
Rikke Kastbjerg, Østerby Allé 20, 8310 Tranbjerg J.
Efter generalforsamlingen får vi lidt at spise, og Lene og Per vil fortælle
om og vise billeder fra deres rejse til Australien og New Zealand.
Alle er velkomne, men af hensyn til bestilling af maden vil vi meget gerne
bede dig melde dig til hos Per på tlf. 86 99 54 30 eller mail per@perjac.dk.
Vi glæder os til at se jer!
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Forflytningsbeskrivelser
Bor du i Aarhus og har du en § 96
ordning, hvor du selv er arbejdsgiver, har du mulighed for at få lavet
skriftlige forflytningsbeskrivelser.
Det vil sige beskrivelser af det arbejde dine hjælpere udfører, når de
vasker dig, klæder dig på, hjælper
dig fra seng til kørestol osv.
Sikkerhedsforum i Aarhus – også kaldet SiF - fik for snart 2 år siden bevilget timer til en 2 årig projektstilling,
så de kunne ansætte en forflytningskonsulent til at lave skriftlige forflytningsbeskrivelser hos borgere med en
§ 96 - BPA ordning, hvor borger selv
er arbejdsgiver.

Det har vist sig, at § 96 ordningen er
underrepræsenteret i forhold til relevante hjælpemidler, at der er mange
dilemmaer med hjælpemidler, der er
bevilget, da borgeren havde et andet
funktions niveau end aktuelt.
I samtlige forløb, har der været foretaget en revurdering af hjælpemidlerne
til forflytning. Det har medført en
optimering af hjælpemidlerne, så de
svarer til arbejdsgiverens nuværende
behov.

Arbejdsgiverne giver udtryk for, at de
til trods for, at det har været et krævende forløb, er glade for det færdige
resultat. De giver udtryk for, at de føler sig bedre klædt på til at varetage
Kommunen har, efter projektperio- hjælpernes arbejdsmiljø.
dens udløb i oktober 2010, valgt at De har haft gavn af, at få hjælp til
permanent gøre forflytningskonsulent netop deres aktuelle og individuelle
funktionen. Det er et stort skulder- forflytninger og for at undervisningen
klap til SiF – for deres arbejde med har foregået i deres eget hjem.
bl.a. at sikre hjælpernes arbejdsmiljø At undervisningen foregår i eget hjem,
og dermed understøtte arbejdsgivers gør det netop muligt at inddrage og
ansvar for, at hjælperne kan arbejde vurdere på samtlige elementer i håndsikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt teringen, dvs. rummets indretning,
forsvarligt.
hjælpemidlerne, arbejdsgivers ressourcer og behov.
I de to år projektet har foregået, har
ca. 25 borgere/arbejdsgivere valgt at få Hjælperne giver udtryk for, at de føler,
lavet skriftlige forflytningsbeskrivelser. at de magter forflytningerne bedre, at
Forløbene har været meget forskellige, de er glade for den individuelle underbåde med hensyn til varighed og med visning i arbejdsstillinger og arbejdshensyn til indhold.
teknik, at de er glade for, at der er
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kommet øget fokus på deres arbejds- onspligt og ansvar for hjælpernes armiljø.
bejdsmiljø.
Af den nye BPA lovgivning fremgår
arbejdsgivers pligt til at lave arbejdsplads vurdering - APV mindst hvert 3.
år. Det præciseres, at forpligtigelsen er
på arbejde, der er af plejemæssig karakter - såsom håndtering og forflytninger af en borger.
Skriftlige forflytningsbeskrivelser indgår som en naturlig del af en APV og
understøtter arbejdsgivers instrukti-

Du kan hente en APV skabelon på:
www.sikkerhedsforum-aarhus.dk eller
www.handicaphjaelper-aarhus.dk
Er du interesseret,
kan du henvende dig til:
Forflytningskonsulent
Birthe Tønder Larsen mobil:
29288851 ml.kl.8.30-12.00 eller på
mail: btl@aarhus.dk

Da en grum genopretningsplan blev vedtaget
af David Holmberg, næstformand i Randers Handicapråd
Den 31. maj 2010 blev en skæbnesvanger dag for handicappede og deres pårørende i Randers Kommune.
Denne dag vedtog Socialdemokraterne, SF, De Radikale og en løsgænger
nemlig besparelser på mellem 31 og
40 mio. kr. i årene 2011-14. De borgerlige undlod at stemme, mens Beboerlisten – som er en liste med tilknytning til Enhedslisten – stemte imod.
Der er alene tale om besparelser inden
for handicapområdet.

blev der pludselig, og det på underfundig vis lige efter kommunalvalget i nov.
2009, konstateret et voldsomt underskud inden for handicapområdet, hvorfor der skulle køres en stor grønthøster
igennem alle delområderne inden for
handicap. Men grønthøsteren skulle
ikke kun trimme græsset, nej græsset
skulle næsten slås i bund, og det gjaldt
altså overalt. Det var og er grumt.

Et stort kritikpunkt, som jeg har
fremført både i Handicaprådet og i
Handicapområdet er i Randers, som så læserindlæg til Randers Amts-avis,
mange andre områder, blevet ramme- har været, at besparelsesforslagene var
belagt, hvilket betyder, at underskud yderst dårligt beskrevet, herunder om
inden for området, skal finansieres ved hvad kommune ville gøre, hvordan og
besparelser i selvsamme område. Nu med hvilke konsekvenser for den han8 · Februar

dicappede og/eller de pårørende. Det
bevirkede et større arbejde for blot at
finde ud, hvad der var på færde, og
det betød desværre også, at alle forslagene – 17 i alt – gled overraskende let
igennem i byrådssalen. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne kunne ikke
gennemskue alle forslagene, og økonomien var jo dårlig…, ja så endte det
bedrøveligvis med en vedtagelse.
Bare titlen for besparelsesforslagene
var sigende, nemlig »genopretningsplan«. Noget skulle tilsyneladende
genoprettes, fordi noget var i udu,
i stykker eller var defekt. Meget var
tilsyneladende galt, siden handicap
området helt ekstraordinært skulle
genoprettes. Sikke et ubekvemsord at
anvende, men naturligvis bevidst fordi
det giver bestemte associationer.
Besparelserne var intensive og mangfoldige, og de berørte bl.a. bostøtte,
dagbeskæftigelse, institutioner fik
skåret deres budgetter, hvis de havde
brugere, der var bevilget ledsageordning, aflastningspladser til voksne og
børn, undervisning til hjerneskadede,
særligt tilrettelagt uddannelse (STU),
reducering af institutionspladser (=
oprette længere ventelister), aktivitetsforanstaltninger, forebyggelse samt
hjælperordning (borgerstyret personlig assistance, BPA).
Besparelserne trådte i kraft øjeblikke-

ligt, om end mange af besparelserne
først kunne implementeres efter revisitationer. Så en lang række brugere,
pårørende – fx forældre, der er bevilget aflastning – har været igennem revisitationer. I forbindelse med revisitationerne blev det helt åbent lagt frem,
at kommunen fattedes penge, og at et
flertal i byrådet havde vedtaget massive besparelser, herunder også nye
forringede kvalitetsstandarder (= serviceniveaubeskrivelser).
Nu er revisitationerne tilendebragt.
Mange afgørelser er blevet anket til
Det Sociale Nævn, som dermed vurderer, om det er rimeligt og forsvarligt
– men forhåbentlig også etisk i orden
– det Randers Kommune har iværksat
af initiativer. Det er bestyrtende, det
er skræmmende, det er bare ikke i orden, det som er hændt.
Handicaprådet følger op på besparelserne, bl.a. vil jeg inden så længe bede
om angivelser af, hvor mange der er
blevet revisiteret, hvor mange sager,
der er blevet anket, og hvor mange
sager hhv. Randers Kommune eller
borger har vundet. Principielle sager
håber jeg ankes videre til Den Sociale
Ankestyrelse.
Dette var en grum historie fra Randers
Kommune. Grum fordi besparelserne
har betydet voldsomme ændringer i de
handicappedes hverdagsliv og trivsel.
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Handicappolitisk Udvalg forsøger
at påvirke besparelser i Aarhus Kommune
Af Lene Kjær
Udover høringssvar på varslede besparelser har HPU været til foretræde for socialudvalget i kommunen.

Vi lagde vægt på at målgruppen kræver
regelmæssig vedligeholdelse af tillærte
færdigheder og at IT undervisningen også
er oplæring og vedligeholdelse af kompeAnna Hvam, elev på Handi-K@ og tencer i brug bevilligede hjælpemidler.
medlem HPU medlem Lene Kjær havde
torsdag den 20. januar 5 minutter til at Anna bidrog med at fortælle at det gjoroverbevise socialudvalget om at en be- de hende glad at hun selv kunne bruge
sparelse på 50% på specialundervisning computeren, og spurgte socialudvalget
er en dårlig idé. Vi tog udgangspunkt i om de ikke også gerne ville kunne skrive
den kompenserende IT undervisning, deres personlige ting selv. Hver morgen
der er specialtilrettelagt undervisning for kommunikerer Anna med hendes mor
den enkelte. Derudover er der personlig på Facebook. Hun fortalte også at hun
og praktisk hjælp tilknyttet, der er trans- var afhængig af stor skærm og at comport til og fra. Endelig er der tilgænge- puteren kunne læse op for hende. Vi
lighed til undervisningslokale, men også efterlod en version af FNs Handicapspecielle hjælpemidler til computeren. konvention til udvalget og bad dem være
Målgruppen kan absolut ikke deltage opmærksom på artikel 19 Retten til et
på almindelige hold. Personkredsen for selvstændigt liv og til at være inkluderet i
hensyntagende specialundervisning har samfundet og artikel 24 uddannelse.
kun en mulighed for undervisning, da
det er en nødvendighed at der er hjælp Nu må vi afvente hvor meget der er blevet lyttet.
og transport.

HUSK!
Meld dig på vores mail-liste, så vi nemt Hold dig orienteret på vores hjemkan finde dig, hvis der er et godt til- meside: www.dhf-aarhus.dk om nye
bud, der ikke nåede at komme i bladet. tiltag og arrangementer
Skriv »DHF-mailliste« i emnefeltet og
send den til m-lhahn@hotmail.com
Redaktionen
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Hvem har bevillingsretten?
Michael Pedersen er blevet udpeget
af Danske Handicaporganisationer
(DH) til at indsamle historier og konsekvenser af kommunernes hjemtagelser af bevillingsretten. DH vil meget
gerne have dannet et overblik over,
hvor mange borgere, som er berørt af
hjemtagelse til hjemkommuner, hvilket konsekvenser det får og hvordan
det er blevet meddelt (om det er blevet
meddelt).

om jeg må videre give din historie, om
jeg må videre give dine kontaktoplysninger til DH (telefon og mail) og om
du er med på at lave noget lokalt, hvis
det bliver aktuelt.
Vi skulle gerne have så mange historier som muligt.

Kontakt:
Michael Pedersen
Frederiks Allé 28 1.B
Er du berørt, må du meget gerne hur- 8000 Århus C
tigst mulig kontakte Michael på mail Tlf.: 8619 8497/5126 2879
eller tlf. I dit svar må du gerne skrive, E-mail: micped@stofanet.dk
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Mad med Mille
Onsdag den 19. januar 2011 afholdt Dansk Handicap Forbund Århus afdelingen fællesspisning under navnet »Mad med Mille« hvor vi var mødt 16 mennesker op for at lave lasagne, salat og brød, som jo er en lækker menu.
Vi mødtes i fælleshuset hos Mille Kl. 17, hvor opgaverne blev fordelt og vi gik i
gang med at snitte, hakke og skære samt dække bord. Kl. ca. 19:30 var der mad
og begejstringen var stor for maden smagte godt.
Jeg vil gerne takke Århus afdelingen for et fantastisk initiativ, samt takke for en
rigtig hyggelig aften.
Rasmus Lund-Sørensen

Middag med Mille
Vi fortsætter succesen med en månedlig »spise sammen aften«.
Det er stadig den 3. onsdag i måneden, altså er næste gang 16. februar.
Efterfølgende er det den 16. marts, 20. april, 18. maj og 15. juni.
Lokalerne er ikke fastlagt endnu, men hold dig opdateret på hjemmesiden
www.dhf-aarhus.dk eller ring til mig på tlf. nr.: 6160 9727.
Det koster 50,- kr., hjælpere er gratis og drikkevarer kan du købe for en flad 5’er.
Tilmelding skal ske til mig senest søndagen før.
Marie-Louise
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Nyt fra HPU - Handicappolitisk Udvalg
HPU har siden sommerferie, haft
vokseværk og fået hele 4 nye medlemmer. Det har været rigtig dejligt, for
der lå en kæmpe opgave og ventede på
at blive taget op, nemlig Aarhus kommunes sparekataloger A og B.

mente, vedkom vores medlemmer –
dvs. dig, kære læser!

Hele HPU, der nu tæller 8 medlemmer både i og udenfor bestyrelsen,
ser med stor bekymring frem mod de
enorme besparelser der snart bliver
Det har været en næsten uoverkom- ført ud i livet, men vi håber inderlig
melig opgave, ikke mindst for et utræ- at ingen af jer, bliver alvorligt ramt af
net øje som mit eget, at gennemskue denne store sparerunde.
konsekvenserne af de mange ændringer, der er blevet lagt op til. Jeg meLene Kjær, Lene Lau, Per,
ner dog, at vi i godt samarbejde endte
Mikkel, Claus Bjarne, Thomas,
ud med, ca. 10 kommentarer som vi
Mimse og Marie-Louise

??

Vidste du…
At det gamle invalide skilt til biler kun
er gyldig til 1. juli 2011. De nye skilte
er personlige, har billede og underskrift på bagsiden. Alle, der har et af
de nye, har fornyelig modtaget et brev
fra DH om fornyelse. Du kan læse
mere om kortet og om hvordan du
ansøger på: http://www.handicap.dk/
brugerservice/parkeringskort
At du kan melde dig til »handiklip« og
få de væsentligste nyheder der berører
handicapområdet ind på en mail hver
morgen? Meld dig til på: http://www.
handicap.dk/handiklip
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Feriecenter Slettestrand - here we come… again
Vores traditionsrige Slettestrand tur går i år til…
ja …Slettestrand!
Der er kaffe og indkvartering mellem kl. 16 og kl. 18, hvorefter der er fælles
middag. Fredag aften smager vi på drinks - med og uden alkohol.
Lørdag er der ikke planlagt noget, så den står åben for alle muligheder: Der er
på Slettestrand mulighed for bl.a. at komme på hestevogns tur i området, der er
varmtvands pool og sauna. For de mere aktive er der motionsrum med maskiner der også kan benyttes fra kørestol. Og så har vi jo ikke været på Slettestrand,
hvis vi ikke lige får blæst håret igennem af Vesterhavets skumsprøjt.
Lørdag aften er der mulighed for at se på Nordjylland by night.
Søndag er der blot at pakke det hele sammen igen og sige tak for i år.
Ankomst:
Fredag den 13. maj mellem kl. 16 og kl. 17.30
Afrejse:
Søndag den 15. maj efter brunch
Pris:	Medlemmer af Aarhus afdelingen: 750,- kr., børn: ½ pris,
hjælpere er gratis.
Hjælpemidler:	Der er nogen plejesenge, badetaburetter, lifte, toiletstole og
andre hjælpemidler på stedet, men skrive på din tilmelding
hvad du har brug for.
Tilmelding:	Senest den 1. april 2011 til Mille på m-lhahn@hotmail.com
eller 6160 9727. Helst på mailen.
Læs mere om Slettestrand på www.slettestrand.dk
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INDMELDELSESKUPON
Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund.

Kontingent 2011
Jeg har et handicap		
Jeg har ikke et handicap

Personligt medlemsskab Kr. 286,Kr. 429,Ægtepar/Samboende

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER
Navn: ____________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Postnr./Adresse: ___________________________________________________________
Kommune: _______________________________________________________________
Fødselsdato: ______________________________________________________________
Hvis du ønsker optagelse i en af de landsdækkende specialkredse
(Det koster ikke ekstra), så sæt et kryds.
Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0 - 18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår: _____________________________________
Barnets handicap: __________________________________________________
Ungdomskredsen (Unge mellem 14 og 35 år)
RYK - Rygmarvsskadede i Danmark
Amputationskredsen
Underskrift: _______________________________________________________________
Indsendt af: _______________________________________________________________		

Kuponen udfyldes og sendes til DHF - Dansk Handicap Forbund:
Hans Knudsens Plads 1 A, 1 · 2100 København Ø.
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Noter
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DHF’s lokalafdeling - Bestyrelsen
Formand
Rikke Kastbjerg
		

Østerby Alle 20
8310 Tranbjerg

Tlf. 2022 0423
mail: k@stbjerg.dk

Kasserer
Per Jacobsen
Vosnæsparken 9
		
8541 Skødstrup
			

Tlf. 8699 5430
Bil 2382 4211
mail: per@perjac.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Claus Bjarne Christensen Midvintervej 9
		
8200 Århus N
Helle Szydlowski
		

Tlf. 8610 4688
mail: info@handiplanplus.dk

Bymosevej 5
8210 Århus V

Tlf. 3062 2807
mail: hsz@aarhus.dk

Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31
		
8260 Viby J
			

Tlf. 8611 9727
Bil 6160 9727

mail: marielouisehahn@hotmail.com

Suppleanter
Gert Riis
		

Torvevænget 214
8310 Tranbjerg

Hanne J. Arpe
		

Tagdækkervej 10, lejl. 14
8450 Hammel

Tlf. 4018 7740
mail: gert@riisnet.dk
Tlf. 2578 0802
mail: hanne@arpe.eu

DHF Århus afdelingens eksterne medlemmer
Det lokale beskæftigelsesråd - Per Jacobsen

DHF Århus afdelingens hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk
Medlemsbladet
Bladet udgives af DHF Århus/Randers afdeling.
Redaktør: Gert Riis - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg
Næste nummer af bladet udkommer i uge 20. Deadline for næste
nummer er søndag i uge 16 - Materialet sendes til Gert Riis
Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70
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